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Kære forældre og børn!
Stor tak til alle kollegaer,
forældre og elever, der
sørgede for at julefesten
blev så dejlig, hyggelig og
afslappet! Det var helt utroligt, hvor mange hjælpende
hænder forældrene havde
bidraget med! Ingen offentlig bus kl. 13.00 fra Askfelt 21. og 22.12. Pga. den
tyske skoleferie kører den
offentlige bus til Owschlag
ikke kl. 13.00. Maritha prøver
på at køre eleverne hjem,
eller de må vente til næste
bus ca. kl. 13:40. Sidste
skoledag den 22. dec. kører
vi igen til Egernførde og går i
kirke fra kl. 10:00-10:30 .
Børnene kommer hjem/kan
hentes efter kl. 11.10 fra
skolen. Skolefritidsordning
(SFO) 2018/19 For at kunne vurdere behovet for pasning efter skoletiden i det
kommende skoleår, bliver
der allerede inden jul sendt
et spørgeskema ud til børnehavens og skolens forældre.
Aflever venligst inden ferien — efter ferien følger tilmeldingsformularerne! Husk
at tilmeldingen, der udfyldes

SFO-personalet ønsker,
at alle børnene har skiftetøj med
navn i,
at børnene ikke bliver hentet i
kernetiden 13:00-14:30,
at børnene og forældrene siger
farvel, når de går, så man ved, at
de er væk,
at busplanerne bliver afleveret om
mandagen!
Vikar i januar-februar Da Anja
har fået bevilliget ubetalt orlov
efter juleferien, ansætter Skoleforeningen en vikar, Kim Ziegeler,
der i den omtalte periode overtager Anjas arbejde. Anettes erstatningsferie Da Anette havde

i januar, så er bindende
for hele skoleåret 18/19!
Karakterblade ved skoleårets slutning bliver
delt ud en uge inden
sommerferien starter
efter Skoleforeningens
beslutning. Dette hænger
sammen med, at evt.
feriebørn, der rejser til
DK, kan få deres
karakterblade og at
familierne kan henvende
sig til lærerne ang. evt.
spørgsmål inden ferien.
Konsultationer ved
halvårsskiftet gennemfører vi på følgende måde: Samtlige hovedfagslærer i en klasse sidder
sammen med jer i ca. 15.
min./barn. Spørgeark i
forbindelse med mødetidspunktsønsker følger i
januar. Vintervejr og
alarmliste Husk altid at
bruge den aktuelle alarmliste! Kontroller venligst
jeres egne telefonnumre
og om I står på listen.
Som regel sender jeg en
rundmail til alle. Hvis der
i radioen bliver sagt, at

været sygemeldt hele sommerferien har hun krav på
erstatningsferie, som hun
gerne skal tage senest til
foråret. Hun vælger forskellige uger, og den første tager
hun fra den 18.-22.12.17.
Vikarplanen er allerede lagt,
så undervisningen kan foregå på en forsvarlig måde :o)
Wolfgang ikke på skolen
Fra den 16.-19. januar er
Wolfgang ikke på skolen. Der
er vikardækning på undervisningstimerne, dog har
eleverne ingen frivillig guitarspil i denne uge!

I ØNSKES EN GOD JUL !!!

Husk gode links til eleverne
(brug jeres uni-login!):

www.zejt-ung.de

www.frilæsning.dk

www.danskedyr.dk

Husk følgende ting:

Vigtige datoer:
Juleferie :

der er skolefri for de offentlige skoler, så gælder det
også for vore, netop fordi
busserne ikke kører. Forældre må, hvis vejret gør det
for usikkert at sende eleverne afsted, beholde dem
hjemme. Arbejdslørdag
til foråret Vi har endnu
ikke bestemt en dato for en
arbejdslørdag, da vi lige vil
se og afvente, hvad der
skal laves og om vi er nødt
til at afsætte så megen tid
på det. Men, vi skal nok
melde ud i god tid ;o) Stor
forældreaften i april Vi
har inviteret Fin Kusch, der
kommer med et oplæg angående voldspræventionskurserne og teambuildingsøvelser. Han vil kort fortælle om projektet og derefter
gennemføre praktiske øvelser som lille workshop sammen med alle tilstedeværende :o)

27.12.-05.01.

Karakterblade 1. halvår:

26.01.

Forældrekonsultation:1.kl.:22.1.2.kl.:29.1.- 3./4. kl.:5.2.5./6.kl.:12.2.- tidsp.følger
Stor forældreaften:

24.04.

Fastelavnsfest: 12.02. formiddag

☺ Husk alarmlisten ved is og sne!
☺ Aflever de sidste karakterbøger!
☺ Tilmeld dit barn SFO´en i januar—
formular følger!
☺ UNI-LOGIN: spørg din klasselærer!
☺ Ingen guitarspil den 16. og 17. januar!
☺ Den 10.01.18 kommer 1./2. kl. først
hjem efter 6. time pga.
voldspræventionsprojekt!
☺ Husk venligst SFO-personalets ønsker!

Voldsprævention med Fin Kusch
Den 13.12. startede vi med 3./4. kl. og voldspræventionsprojektet med
Skoleforeningens deeskalationstræner, Fin Kusch (info-mail blev sendt!)

Eleverne skulle omsætte forskellige opgavestillinger og arbejde som
team. På billederne ser I en opgave, hvor hele klassen skulle bygge en bro
med små måtter for så at kunne komme over „krokodillefloden“. Lærerne
prøvede på at hugge „måtteøerne“ fra eleverne, så snart der ikke var
elevkontakt til dem. Hvis eleverne trådte ved siden af, så „druknede“ de
og gruppen skulle starte forfra. Efter et par fejlforsøg og gruppedrøftelser
lykkedes det dog, at alle kunne komme over den „farlige flod“.
Vigtigst var, at eleverne selv fandt på en løsning :o))
Den 20.12. bliver det 5./6. klassens tur.
Den 10. januar tager Fin Kusch sig af 1./2. klasse. Denne dag kommer
disse børn først hjem efter 6. time, da kursusforløbet kræver dette!

